
شيخنا اهللا جيزيك اخلري كنت دائما اهللا جيزيك اخلري تنهى الّشباب هؤالء املتسّرعني واملتحّمسني عن  السائل :

وا عنها أعمال استشهاديّة طبعا األعمال كأّا األعمال اليت كانوا ينزلون ويسووا عملّيات يف الّضّفة الغربّية يقول

تطّورت والعياذ باهللا الفنت هذه قد حتصل ذا البلد فما هي نصيحتكم للّشباب شبابنا يف هذا الوقت اهللا جيزيكم 

  اخلري يف مثل هذه الظروف

كّلما اشتّدت   بيوتكم ) ( كونوا أحالسالّنصيحة هي هي كما قال عليه الّسالم بالّنسبة لزمن الفنت كّلها الشيخ :

و مع األسف من املالحظ يف العامل  ( كونوا أحالس بيوتكم )الفتنة كّلما قوي هذا األمر الّنبوّي الكرمي 

اإلسالمي أّن مع هذا اّلذي ندندن به كثريا ونرفع من أجله رؤوسنا عالية أال وهي الّصحوة اإلسالمّية أنّنا نالحظ 

غرور واتّباع اهلوى واالبتعاد عن طلب العلم الّصحيح وعن الّصرب عليه ولذلك أّن مع هذه الّصحوة شيء من ال

فنجد يف هؤالء الّشباب اّلذين م تتمّثل الّصحوة املشار إليها احنرافا عن أمر مهّم جّدا وهو االنطالق من العلم 

  الّصحيح وعدم االنطالق من الّتصرّفات الفرديّة الّشخصّية

  يكمسائل آخر : الّسالم عل

وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته, فتجد يف كثري من البالد حركات أشبه باحلركات الّثوريّة إن مل نقل  الشيخ :

الدمويّة اّليت مل يكن يعرفها اإلسالم من قبل وال يتعّرف عليها اإلسالم من بعد ألّن اإلسالم إّمنا هو دين دعوة  

فكثري  الحكمة والموعظة الحسنة وجالدهم بالّتي هي أحسن ))(( ادع إلى سبيل رّبك بكما قال عّز وجّل 

من هؤالء الّشباب ال يفرقون بني وضع و وضع وبني عهد وعهد ال يفرقون بني أن تكون الّدولة اإلسالمّية قائمة 

متاما  على ساقها وقويّة يف حكمها ويف انطالقاا وبني ما هو واقع اليوم يف العامل اإلسالمّي اليوم ينطبق عليه

إنذار الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم ألّمته أن تنحرف عن شريعة رّا وأن تتباهى بكثرة عددها دون أن تكون عند 

( ستداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قصعتها حسن الّظّن ا ذلك هو قوله عليه الّصالة و الّسالم 

 بل أنتم يومئذ كثير ولكّنكم غثاء كغثاء الّسيل ولينزعّن اهللا قالوا أو من قّلة نحن يومئذ يا رسول اهللا قال ال

الّرهبة من صدور عدوكم وليقذفّن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول اهللا؟ قال حّب الّدنيا وكراهية 

اكم إىل اهللا ال يفرق هؤالء الّشباب بني أن تكون الّدولة اإلسالمّية قائمة هلا حاكمها املسلم اّلذي يتح الموت )

ورسوله وال يتحاكم إىل الّطواغيت والقوانني األرضّية وبني أن يكونوا كما قال عليه الّسالم يف هذا احلديث 

وقد ابتلينا يف عصرنا احلاضر بكثري من احلركات إن مل  ( أنتم يومئذ كثير ولكّنكم غثاء كغثاء الّسيل )الّصحيح 

لبالد من باب إصالح األوضاع القائمة بسبب هذه احلكومات اّليت نقل الّثورات اإلسالمّية قامت يف بعض ا

حتكم بغري ما أنزل اهللا فرييدون أن يصلوا إىل حتقيق احلكم اإلسالمّي وإقامة الّدولة اإلسالمّية على طريقة الّثورات 



يه اإلسالم إطالقا الّدمويّة وهذا بال شّك كما قلت يف مطلع هذه الكلمة شيء مل يأيت به اإلسالم وال يتعّرف عل

ولذلك فلم تفد هذه احلركات إن مل نقل الّثورات مل تفد العامل اإلسالمّي شيئا بل أضّرت به ضررا بالغا كثريا 

حيث رجع بالّدعوى القهقرى ما شاء اهللا من سنني كثرية ولذلك فنحن ننصح دائما وأبدا بأن يعىن املسلمون قبل  

(( يا أيّها اّلذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضرّكم قوله تبارك وتعاىل كّل شيء بأن يصلحوا أنفسهم على حّد 

لقد ترك مجاهري املسلمني هذا األمر اإلهلي فقط على األقّل وأخذوا يشتغلون بالفرض  من ضّل إذا اهتديتم ))

(( عليكم العيّين الكفائّي عن الفرض العيّين وينشغلون بالفرض الكفائّي قبل أن تتهّيأ له أسبابه وظروفه , الفرض 

, جتد يف العامل اإلسالمّي كّله اّلذين يقومون ذه احلركات القائمة أنفسكم ال يضركم من ضّل إذا اهتديتم ))

على االستعجال باألمر وعدم االستعداد له إّمنا يقوم بذلك بعض الّشباب املتحّمسني اّلذين مل يعرفوا اإلسالم يف 

تنبطة من كتاب اهللا ومن سّنة رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم ولذلك تكون العاقبة أصوله وقواعده املّتخذة أو املس

مع األسف الّشديد ضررا على العامل اإلسالمّي حتقيقا للحكمة اّليت أخذت من نصوص من الكتاب والّسنة تلك 

من جلسة وقد تكون منها وقد ذكرت يف أكثر  " من استعجل الّشيء قبل أوانه ابتلي حبرمانه "احلكمة اّليت تقول 

(( وأعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة جلسة يف هذا املكان بالّذات أّن اهللا عّز وجّل حينما خياطب الّناس بقوله 

إّمنا وّجه هذا اخلطاب ليس لعاّمة الّناس وإّمنا خلاّصة الّناس أال  ومن رباط الخيل ترهبون به عدّو اهللا وعدوّكم ))

أعّدوا هلم بداهة ال أحد أويت شيئا من الفهم والفقه يف الّلغة فضال عن الكتاب والّسّنة ال وهم املؤمنون حّقا و 

إّمنا هو موّجه للكّفار ال أحد يفهم هذا لكن أنا أدري هذا  (( وأعّدوا ))يتبادر إىل ذهنه أّن اخلطاب يف قوله 

ضا اّلذي ال ميكن أن يتبادر إىل ذهن أحد وأقول ما هو كالّشمس يف رابعة الّنهار بداهة متهيدا للفهم اآلخر أي

كما أنّه ليس خطابا للكّفار فليس خطابا إىل   (( وأعّدوا ))وإن كان أخفى قليال من األّول فأقول قوله تعاىل 

املنافقني اّلذين يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر باهللا ورسوله هذا األمر الثّاين والثّالث وهو أخفى من األمرين 

ليس املقصود ذا األمر هم فّساق املسلمني وأعّدوا ليس املقصود ذا األمر هم فّساق املسلمني  الّسابقني

وعصام وإّمنا املقصود ذا األمر هم املؤمنون حّقا ولست أشّك أّن مثل هؤالء املؤمنني هلم وجود يف كّل زمان 

( التزال طائفة من قوله عليه الّصالة والّسالم ويف كّل مكان ولو بنسب متفاوتة كثرة وقّلة ذلك ممّا يدّل عليه 

فإذن أّول ما يتبادر إىل الّذهن أّن  أّمتي ظاهرين على الحّق ال يضرهم من خالفهم حّتى تقوم الّساعة )

هم املؤمنون و ال أقول وانتبهوا هم هؤالء املؤمنون ألّين  (( وأعّدوا ))املقصود ذا األمر املوّجه يف اآلية الّسابقة 

سأقول أخريا إّمنا املقصود هؤالء املؤمنون إذا كانوا متكّتلني ومل يكونوا متفرّقني على األقّل مل يكونوا متفرّقني يف 

أبدام ويف بلدام أي أنّه ال يكفي أن يكونوا جمتمعني يف أفكارهم ويف عقائدهم وأفهامهم على الكتاب والّسّنة  



الّزمان ال يكفي االلتقاء على هذا الفكر وعلى هذه العقيدة فقط كما هي دعوتنا منذ أكثر من نصف قرن من 

بل جيب أيضا أن يكونوا جمتمعني يف مكان واحد و أن يكونوا كما لو كانوا رجال واحدا وعلى قلب رجل واحد 

فهل هذا يف ما تعلمون له وجود يف زمانكم؟ اجلواب مع األسف الّشديد ال إذن كيف يتعّجل هؤالء الّناس 

طاء اّلذين يلملمون بعض الّشباب املتحّمس إلسالمه قد يكون حتّمسا فائقا جّدا ولكّنه من حيث العلم ومن البس

حيث العمل فأقول هؤالء قد يكونون متحّمسني أشّد الّتحّمس ولكن قلوم مل متتلئ بعد ذا اإلميان اّلذي يدفع 

ك قد ميكن وأقول وأنا أعين ما أقول قد ميكن أن حيّققوا أّوال إىل أن يكونوا يدا واحدة كما ذكرت آنفا ّمث بعد ذل

فقد يكونون العكس من ذلك قد يكونون يف وضع  (( وأعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة ))هذا األمر القرآين 

حميط م الكّفار من كّل جانب وال يدعون هلم جماال حلمل ولو سالح سهل بسيط من األسلحة القدمية كالّسهام 

ح والّسيوف وحنو ذلك فضال عن هذه األسلحة احلديثة اّليت ال ميكن االستغناء عنها اليوم ملقاتلة الكّفار إالّ والّرما 

إىل آخر اآلية فيها أمر صريح  (( وأعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة ))ا فإذن نستخلص ممّا سبق أّن قوله تعاىل 

ّن الّسالح األوىل من هذا الّسالح املادّي هو سالح اإلميان بإعداد الّسالح املاّدي ولكن فيه أمر ضمّين وهو أ

اّلذي إذا استقّر يف القلب مل يبال حبطام الّدنيا وزخرفها وزينتها وإذا كانوا كذلك بإمكام حينئذ أن يكونوا هم 

لف ال يعين فاثنا عشر أ ( لن يغلب اثني عشر ألف من قّلة )اّلذين قال عنهم رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم 

أن يكونوا مبعثرين هكذا أفراد يف هذا البلد وإفراد يف بلد آخر وثالث ورابع إىل آخره وإّمنا يكونون على قلب رجل 

(( وأعّدوا لهم ما واحد هّيأوا يف أنفسهم اإلميان الّصحيح القائم على الكتاب والّسّنة ّمث طّبقوا هذه اآلية الكرمية 

ب على هؤالء املسلمني أن يعلنوها صراحة ويومئذ ميكن حتقيق احلكم اإلسالمي يومئذ جي استطعتم من قّوة ))

اّلذي عليه رئيس يأمر وينهى فيجب إطاعته فيما يأمر وفيما ينهى إّال يف معصية اهللا تبارك وتعاىل فقوله صّلى اهللا 

ا رسول اهللا فإذا قالوها ( أمرت أن أقاتل الّناس حّتى يشهدوا أن ال إله إّال اهللا وأّن محّمدعليه وسّلم 

هذا القول جيب أن نتنّبه إّمنا صدر من احلاكم  عصموا مّني دماءهم وأموالهم إّال بحّقها وحسابهم على اهللا )

املسلم اّلذي مل يكن ولن يكون له مثيل يف الّدنيا إطالقا إّال وهو رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم ّمث إّمنا يصدر 

احلّكام املسلمني فإذن جيب أن نفّرق بني وضع كوضع املسلمني اليوم متفرّقون شذر مذر   هذا ّممن ينوب عنه من

كما ذكر عليه الّصالة والّسالم يف احلديث الّسابق فيوم يصبحون على قلب رجل واحد كما شرحنا يومئذ 

ة هم اّلذين حيّق هلم دينا خيتارون منهم رجال يبايعونه على اإلسالم يبايعونه على املوت هذا الّرجل مع هذه اجلماع

وإسالما أن يقاتلوا من حوهلم إذا مل يستجيبوا لدعوم دعوة احلّق ولذلك فمن اخلطأ الفاحش ما وقع بعيدا وما 

وقع قريبا يف اجلزائر مثال من الّثورة اّليت ثار فيها بعضهم فكانت العاقبة كتلك العواقب األخرى اّليت أشرنا إليها 



نصح كّل الّشباب مهما قامت فنت من بعض الّدول سواء كانت دول امسا دول إسالمّية أو آنفا ولذلك فأنا أ

احنرفت عن اإلسالم كثريا أو قليال فثارت هناك فنت يف الّداخل أو جاءت من اخلارج فأنا أنصح أن يلزموا دورهم 

با مع أمر الّنّيب صّلى اهللا عليه إّال يف حالة واحدة حينما يغزى أحدنا يف عقر داره وهو قد ابتعد عن الفنت جتاو 

وسّلم املذكور آنفا فيومئذ له احلّق أن يدافع عن نفسه أّما أن يلقي بنفسه يف خضم اخلالف والفتنة القائمة بني 

هذا ما عندي جوابا عن ذلك  ( كونوا أحالس بيوتكم )طائفة وأخرى أو دولة وأخرى فهنا يرد قوله عليه الّسالم 

  الّسؤال

( التزال طائفة من أّمتي على الحّق ظاهرين ال يضرهم من خالفهم حّتى يأتي : ذكرت يف احلديث سائل آخر 

  أمر اهللا)

  نعم الشيخ :

  فما تفسريكم هلذا احلديث ( يقاتلون )سائل آخر : فيه رواية 

  نعم نعم الشيخ :

  ( يقاتلون )سائل آخر : احلديث فيه رواية  

  وهي رواية صحيحة  لون )( يقاتنعم نعم فيه رواية   الشيخ :

  سائل آخر : نعم

  حينما يكونون مهّيئني للقتال واضح  ( يقاتلون )هذه الّرواية تفهم على الّضوء الّسابق   الشيخ :

  سائل آخر : طّيب نوعّية الّتهيئة ما فهمتها

  الّتهيئة حنن لنا كلمات كثرية وهي تتلّخص يف كلمتني الشيخ :

  سائل آخر : نعم

  صفية والّرتبية مسعت هذه احملاضرة؟ الّتصفية والّرتبيةالتّ  الشيخ :

  سائل آخر : عارف أّن مبدأ الّسلف هذا

  نقصد بالّتهيئة الشيخ :

  سائل آخر : نعم

هو هذه الفئة املنصورة اّليت أشرنا إليها يف آخر الكالم تكون قد تفّقهت على الكتاب والّسّنة وطّبقت  الشيخ :

ّبت أنفسها ومن يلوذ ا حّىت صاروا كما ذكرت آنفا كأّم على قلب رجل واحد فيومئذ عملّيا الكتاب والّسّنة ر 

  يفرح املؤمنون بنصر اهللا ويومئذ يستطيعون أن يقاتلوا أعداء اهللا .



  واملكان مكان الطّائفة هل هي يف بيت املقدس؟ السائل :

ّلم ولكن هناك روايتان إحدامها صحيحة ليس هناك نّص مرفوع صريح عن الّنّيب صّلى اهللا عليه وس الشيخ :

ولكّنها موقوفة وهي يف صحيح البخاري فإّن من رّواة هذا احلديث حديث الطّائفة املنصورة معاوية بن أيب سفيان 

حينما روى على املأل هذا احلديث قال هلم وهذا معاذ بن جبل يقول هم يف الّشام هذه رواية صحيحة الّرواية 

هذه مرفوعة  ( إنّها في أكناف بيت المقدس ) النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم وهي ضعيفة األخرى املرفوعة إىل

ولكّنها ضعيفة الّسند وهذا وذاك أي هذه الّرواية الّضعيفة وتلك الّرواية الّصحيحة املوقوفة ال تنفي أن تكون 

ثال إذا فرضنا أّن هذا احلديث املوقوف الطّائفة املنصورة يف بعض البالد اإلسالمّية وليس تكون حمصورة يف الّشام م

له حكم املرفوع وإذا سّلمنا بأّن هذا احلديث املوقوف هو يف حكم املرفوع فال شّك أنّه سيكون األمر كذلك 

وحنن أشرنا آنفا إىل أّن املؤمنني موجودون يف كّل بالد اإلسالم ولو أّا قّلة قّلة ضعيفة ومبعثرة ومتفرّقة ولكن يف 

حينما تريد أن تقيم حكم اهللا يف األرض فال بّد أن يكونوا متجّمعني يف مكان معّني وعلى ذلك فال يبعد  الّنهاية

أن يكون هذا املكان هو الّشام كما قال معاذ بن جبل رضي اهللا عنه كما يف صحيح البخارّي ّمث ال نستبعد أن 

( فسطاط الّسالم يف احلديث الّصحيح يكون أخّص بالد الّشام هي دمشق الّشام حيث قال عليه الّصالة و 

 المسلمين يوم الملحمة الكبرى في الغوطة بجانب مدينة يقال لها دمشق هي خير مدائن الّشام يومئذ )

هذا حديث صحيح لكن مىت يكون هذا؟ اهللا أعلم وحنن ذه املناسبة نقول جيب أن نسعى لنكون من تلك 

املنصورة جهادا وقتاال وليس يهّمنا أن نقيم هذه الّدولة قبل أن نّتخذ أسباب الطّائفة املنصورة علما ّمث من الطّائفة 

(( إقامتها سواء كانت هذه األسباب معنويّة أو ماّديّة كما شرحت لكم آنفا ذلك انطالقا من قوله تبارك وتعاىل 

  إىل آخر اآلية . و أعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة ))

  ة هل هي يف بيت املقدس؟واملكان مكان الطّائف السائل :

ليس هناك نّص مرفوع صريح عن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم ولكن هناك روايتان إحدامها صحيحة  الشيخ :

ولكّنها موقوفة وهي يف صحيح البخاري فإّن من رّواة هذا احلديث حديث الطّائفة املنصورة معاوية بن أيب سفيان 

هلم وهذا معاذ بن جبل يقول هم يف الّشام هذه رواية صحيحة الّرواية  حينما روى على املأل هذا احلديث قال

هذه مرفوعة  ( إنّها في أكناف بيت المقدس )األخرى املرفوعة إىل النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم وهي ضعيفة 

نفي أن تكون ولكّنها ضعيفة الّسند وهذا وذاك أي هذه الّرواية الّضعيفة وتلك الّرواية الّصحيحة املوقوفة ال ت

الطّائفة املنصورة يف بعض البالد اإلسالمّية وليس تكون حمصورة يف الّشام مثال إذا فرضنا أّن هذا احلديث املوقوف 

له حكم املرفوع وإذا سّلمنا بأّن هذا احلديث املوقوف هو يف حكم املرفوع فال شّك أنّه سيكون األمر كذلك 



دون يف كّل بالد اإلسالم ولو أّا قّلة قّلة ضعيفة ومبعثرة ومتفرّقة ولكن يف وحنن أشرنا آنفا إىل أّن املؤمنني موجو 

الّنهاية حينما تريد أن تقيم حكم اهللا يف األرض فال بّد أن يكونوا متجّمعني يف مكان معّني وعلى ذلك فال يبعد 

بخارّي ّمث ال نستبعد أن أن يكون هذا املكان هو الّشام كما قال معاذ بن جبل رضي اهللا عنه كما يف صحيح ال

( فسطاط يكون أخّص بالد الّشام هي دمشق الّشام حيث قال عليه الّصالة والّسالم يف احلديث الّصحيح 

 المسلمين يوم الملحمة الكبرى في الغوطة بجانب مدينة يقال لها دمشق هي خير مدائن الّشام يومئذ )

ذه املناسبة نقول جيب أن نسعى لنكون من تلك هذا حديث صحيح لكن مىت يكون هذا؟ اهللا أعلم وحنن 

الطّائفة املنصورة علما ّمث من الطّائفة املنصورة جهادا وقتاال وليس يهّمنا أن نقيم هذه الّدولة قبل أن نّتخذ أسباب 

(( إقامتها سواء كانت هذه األسباب معنويّة أو ماّديّة كما شرحت لكم آنفا ذلك انطالقا من قوله تبارك وتعاىل 

  إىل آخر اآلية . و أعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة ))

  تفّضل  الشيخ :

حنن نعلم أّن العمل اإلسالمي ينقسم إىل قسمني مها العمل باإلسالم وحنن واحلمد هللا نعمل باإلسالم  السائل :

  يف العبادات وغريها والعمل لإلسالم فما الّسبيل األصّح للعمل لإلسالم؟

ي أخذت جوابه دون أن توّجه سؤاله الّسبيل قد وّضحته لك اآلن أسألك ويبدو أّنك مل تتنّبه هذا يا أخ الشيخ :

لورود اجلواب ضمنا يف البحث الّسابق عن هذا الّسؤال الّالحق هل هناك أفراد مؤمنون فهموا الكتاب والّسنة 

  وطّبقوها يف أنفسهم عملّيا يوجد هؤالء أم ال يوجد؟

  يوجد السائل :

  يوجد طّيب هؤالء هل هم متفرّقون أم جمتمعون؟ الشيخ :

  متفرّقون بالطّبع السائل :

فإذن اجلواب حني جيتمع هؤالء املؤمنون على فرض شيئني اثنني الّشيء األّول أّم تفّقهوا على الكتاب  الشيخ :

ل يبدأ من هنا من هنا والّسّنة وتربّوا على ذلك والّشيء الثّاين أّم اجتمعوا على ذلك وهذا الوجود له فالعم

ننطلق وهلذا قلت لألخ هنا مشريا أّن يل كلمة مسّجلة مرارا وتكرارا البّد من الّتصفية والّرتبية أنت اآلن تقول 

يوجد وأنا أشهد معك ولكن كثري من أولئك اّلذين يظّنون أّم على الكتاب والّسّنة ليسوا حقيقة على الكتاب 

األسف الّشديد ولكن جيب أن نعرتف ا كاملريض مصاب مبرض فال ينبغي أن والّسّنة وهذه حقيقة مرّة مع 

يتكّتم يف مرضه بل جيب أن يكشف عن مرضه لكي يتمّكن من معاجلته فاآلن اتمعات اإلسالمّية يف كّل البالد 

وصفها الّرسول  اإلسالمّية إذا أنت نظرت إليها فستجد هناك أفرادا قليلني جّدا هم ضاعوا يف تلك الكثرة اّليت



اآلن حنن يف هذا اتمع أعين اتمع األردين كم مذهب يوجد كم  ( غثاء كغثاء الّسيل )عليه الّسالم بأّم  

طريقة تتحّكم يف عقول الّناس ودعك عن األحزاب اجلديدة الطّارئة فما وزن هؤالء األفراد؟ وما نسبتهم وأعين 

وطّبقوه تطبيقا صحيحا؟ هذا مع األسف نادر وعزيز جّدا ولذلك فأمامنا م اّلذين فهموا اإلسالم فهما صحيحا 

شوط طويل وبعيد جّدا لكي ّيئ األسباب لذاك الّتكّتل اّلذي البّد منه أن يكون على الكتاب والّسّنة وأن 

  يكون اجتماعا يف مكان واحد يومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا نعم

  يّام هذه يف مكان واحد يقطعون عليهم املاءسائل آخر : لو يا شيخ جيتمعوا األ

  كيف؟  الشيخ :

  سائل آخر : لو اجتمعوا يف حمّل واحد يقطعوا عليهم املّيه

(( يا أيّها ما هو هكذا آه, ولذلك فاإلنسان جيب أن يعرف واقعه وأن يبدأ كما قلنا يف آية سبقت  الشيخ :

حنن جند كثريا من اجلماعات اإلسالمّية قد  تديتم ))اّلذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضّل إذا اه

وقعوا مع األسف يف االستعجال باألمر فيحرمون العاقبة اّليت ينشدوا أنا أعتقد أّن أّي مجاعة وأّي طائفة يف أّي 

هذا  بلد من البالد اإلسالمّية تعمل يف احلقل الّسياسي يف هذا الّزمن فهو عمل غري ناجح أقّل ما يقال ال أقول

ألّن العمل الّسياسي الينبغي بل هو واجب لكن هذا العمل الّسياسي ال ينبغي أن يكون عمال سياسّيا كأّي 

عمل سياسّي يف أّي دولة من الّدول الكافرة أو الفاسقة جيب أن يكون عمال سياسّيا متمّيزا بأصوله وقواعده عن 

يكون العمل الّسياسّي من أّمة مسلمة أي مجاعة أن  ...عمل سياسّي آخر يف مجاعات أخرى أو أحزاب أخرى 

مسلمة وقد أوا املرحلة األوىل اّليت البّد منها واّليت بدأ ا رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم وهي الّدعوة إىل 

اآلن  اإلسالم وأّول ما يبدأ املسلم إّمنا يبدأ بالّتوحيد اآلن ولست أريد أن أّمسي ليتذّكر كّل واحد من احلاضرين

مجاعة من اجلماعات اإلسالمّية اّليت تعمل لإلسالم ورّمبا يكون عندها من احلماس الشيء الكثري ولكن هل بدأوا 

مبا بدأ به رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم كلنا نعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إّمنا بدأ مبا بدأ به أسالفه من 

ابدأ بالّدعوة إىل عبادة اهللا  (( فبهداهم اقتده ))ّب العاملني يف القرآن الكرمي إخوانه األنبياء واملرسلني كما أمره ر 

(( وحده ال شريك له ولذلك كان ممّا أمر به عليه الّصالة والّسالم يف القرآن أمرا وّجه إىل شخصه واملراد به أّمته 

اسّية هل بدأت مبا بدأ به الّنّيب صّلى اهللا عليه فاآلن قلت آنفا تأّملوا يف أّي مجاعة سي فاعلم أنّه ال إله إّال اهللا ))

وسّلم بدعوة على األقّل ال أقول األّمة كلّيا بدعوة األصحاب واألتباع اّلذين يلتّفون حوهلا إىل الّتوحيد والّتوحيد 

 يف الّصحيح هذا مع األسف شيء مفقود ّمث هذا ال يكفي بالّنسبة إلينا اليوم ألّن اإلسالم جاء على سّنة اهللا

(( قم فأنذر ورّبك فكّبر الّتدرّج أّما حنن اليوم فقد تلّقينا اإلسالم كامال حينما قيل له عليه الّصالة والّسالم 



يعين أّول نزول الوحي عليه مل يكن هناك شيء امسه صالة شيء امسه صيام إىل آخر أركان  وثيابك فطّهر ))

هو الّتوحيد فبه بدأ عليه الّصالة والّسالم ّمث بدأ يدعو الّناس إىل ما اإلسالم اخلمسة مل يكن إّال الرّكن األّول أال و 

أنزل اهللا عليه من أحكام أصولّية أساسّية فنحن اليوم إذن جيب أن نبدأ مبا بدأ به الّرسول عليه الّسالم وتّم ببقّية 

  اإلسالم وكما قيل 

  صري " العلم إن طلبته كثري              والعمر عن حتصيله ق   

  فقّدم األهّم منه فاألهّم "   

  نقف على سؤال يا شيخ السائل :

ال ما فيه جمال للوقوف اآلن وعلى هذا أنا أقول العمل الّسياسي جيب أن يتقّدمه العلم الّصحيح  الشيخ :

ب اإلسالمّية باإلسالم ككّل ال يتجزّأ ومن حيث البدء نبدأ مبا بدأ به الّرسول عليه الّسالم وأنا أعلم أّن األحزا

الّسياسّية خالفت هدي الّرسول عليه الّسالم من حيث ما هو بدأ فعال ومن حيث ما هو أمر به قوال فقد جاء 

يف صحيح البخارّي ويف صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه 

ا أرسل معاذا إىل اليمن قال له 
ّ
ل ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إّال اهللا وأّن محّمدا ( ليكن أوّ وسّلم مل

وهكذا هكذا تصنيف  رسول اهللا فإن هم أطاعوك فأمرهم بالّصالة فإن هم أطاعوك فأمرهم بالزّكاة )

( ليكن أّول ما تدعوهم إليه األولويّات فأرسل الّرسول عليه الّسالم معاذا إىل اليمن قال له بلسان عرّيب مبني 

حنن اليوم معشر املسلمني يبدو لكثريين مّنا أنّنا لسنا حباجة إىل أن ندعو املسلمني إىل  أن ال إله إّال اهللا )شهادة 

( إنّما أمرت أن أقاتل شهادة أن ال إله إالّ اهللا ألنّنا  ال ندعو كّفارا وإّمنا ندعو مسلمني واإلسالم هو كما مسعتم 

إذن حنن لسنا حباجة إىل أن ندعو املسلمني إىل شهادة أن ال إله إالّ اهللا  ) الّناس حّتى يشهدوا أن ال إله إّال اهللا

أنا أقول كذلك لسنا حباجة إىل أن ندعوهم أن يقولوا فإّم قد قالوا ولكّننا حباجة أن ندعوهم إىل أن يفهموا ما 

نقول ال مل يفهموها وهذا حبث  قالوا لقد قالوا كلمة اإلسالم ال إله إّال اهللا هل فهموها؟ هنا مع األسف الّشديد

طويل يتعّلق بالّتوحيد وأقسامه توحيد الرّبوبّية توحيد األلوهّية أو العبوديّة وتوحيد األمساء والّصفات أكثر األحزاب 

اإلسالمّية ال تعرف هذا الّتفصيل أبدا فكيف نطمع حنن أن نقيم دولة اإلسالم على أيدي ناس أّوال مل يفهموا 

صحيحا وال إن كانوا فهموه فهما صحيحا فهم يريدون أن يصلوا إىل األهرام قفزة واحدة وال اإلسالم فهما 

يسريون على الّسنن الكونّية والّشرعّية أن نبدأ باألهّم فاألهّم كما فعل الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم وكما أمر به 

لبحث طويل ولعّل هذا يكفي إن شاء اهللا معاذا حينما أرسله إىل اليمن هذا ما عندي جواب عن هذا الّسؤال وا

  تريد تشرّبين



  نعم السائل :

  طّيب بسم اهللا . الشيخ :

يعين شيخنا حنن نقول حنن ماشني على الكتاب والّسّنة وهذه الّدعوة مؤمن ا الّناس حّىت يكونوا  السائل :

ائم مبهّمة العلم ولكن الّرتبية على جمتمعني على هذه الّدعوة ولكن نرى شخص الّشيخ األلباين العامل هو الذي ق

  هذا الّشيء خّلينا نقوهلا بصراحة مفقود

  اهللا يهديك هو الّشيخ األلباين نّيب اإلسالم؟ الشيخ :

  ال السائل :

الّشيخ األلباين يريد مئات من أمثاله حّىت يتوّزعوا املسؤولّيات كّل واحد يقوم جبانب ممّا فرض اهللا عليه  الشيخ :

  أنت ال نّيب بعد رسول اهللا ماذا مكّمل

  صّلى اهللا عليه وسّلم السائل :

رسول اهللا مجع قوى القّوات كّلها مبختلف اختصاصاا يف شخصه عليه الّسالم فال غرابة أّن اهللا  الشيخ :

 اصطفاه رسوال للعاملني مجيعا ولذلك أنا أقول لبعض اجلماعات احلزبّية يقولون يل هذا عملك كوّيس وطّيب وكذا

إىل آخره ولكن ليس ذا العمل يقوم اإلسالم أنا أقول هو كذلك , هو كذلك ذا العمل فقط ال يقوم اإلسالم 

لكّين أقول لن يقوم اإلسالم إّال مبثل هذا العمل وغريه ولذلك ال تنسوا قلت لكم آنفا العمل الّسياسي البّد منه 

لعمل العلمّي والعلوم شّىت وشىت  إىل آخره هل يقوم بذلك طّيب هل يقوم بالعمل الّسياسّي والعمل الّرتبوّي وا

شخص واحد؟ هذا أمر مستحيل فأنا أقول هلم هبوا أنّه هذا الّشيخ األلباين شيخ كّتاب فيه يعين أقّل علما من 

شيخ كّتاب بعّلم األطفال الّصغار هل من عاقل يقول إنّه ما نريد شيخ كّتاب بدون شيخ كّتاب ما نوجد دكتور 

  حّ ص

  نعم السائل :

إذن هؤالء اّلذين ينقمون على بعض األفراد من املسلمني حيث كّرسوا حيام لعلم ليكن تنازال مّنا هو  الشيخ :

مثل علم شيخ الكّتاب مع أّنين بفضل اهللا عّز وجّل أقول هذا العلم اّلذي منحين اهللا عّز وجّل يل ليس من هذا 

دعوة إسالمّية صحيحة إّال على تصفية الّسّنة وتصفية العقيدة ممّا دخل فيها القبيل بل هو ممّا ال ميكن أن تقوم 

لكن من العبث ومن قّلة العقل أن يكّلف انسان واحد سواء كان هو هذا األلباين أو غريه أن يقوم بكّل 

نصورة جيب أن الواجبات املرتتّبة على الطّائفة املنصورة هذا أمر مستحيل ولذلك قلت آنفا من أّن الطّائفة امل

يتجّمعوا يف مكان واحد وأن يستعني كل متخّصص بأخيه املتخّصص يف علم آخر يعين هذا ميّد هذا مبا عنده 



وهذا ميّد األّول مبا عنده وهكذا يتعاونون مجيعا على اخلري أصحاب الّرسول عليه الّصالة والّسالم لدى مجيع 

ّضرورّي أن يكون املسلم متخّلقا به مثال هل كانوا بالعلم بالّسّنة الّناس مل يكونوا بنسبة واحدة يف كّل أمر من ال

  سواء؟

  ال السائل :

هل أبو بكر كان يف الّسّنة وهو أفضل الّصحابة كأيب هريرة؟ ال لكن هل كان أبو هريرة يف حسن  الشيخ :

ذلك قل بالّنسبة لعمر وبقّية  الّصحبة وقّوة الّصحبة لرسول اهللا والكياسة والفطنة والسياسة مثل أيب بكر؟ ال وعلى

ا تكّتلوا على أساس واحد هو الكتاب والّسّنة 
ّ
اخللفاء وبقّية العشرة وبقّية الّصحابة لكن هذه اموعة الطّّيبة مل

نصرهم اهللا عّز وجّل على أعدائهم لذلك فأنت بارك اهللا فيك كن واقعّيا التكن خيالّيا األلباين بالكاد أن يرّيب 

ذا العلم اّلذي نذر له نفسه وأن يرّيب أوالده وذويه اّلذين يدندنون حوله أّما أن يكون مربّيا للّشعب!؟ نفسه أّوال 

حنن وجدنا مرّبني للّشعب أو لشعوب كثريين لكن كان ينقصهم العلم الّصحيح أنا أقول مبثل هذه املناسبة 

ّشباب املصري حيث أنقذهم من القهاوي وذكرت هذا أظّن يف بعض الكتابات أّن حسن البّنا له فضل على ال

  والّسينمايات إىل آخره لعّل بعضكم يذكر شيئا من هذا الكالم أنا كتبته يف بعض مؤّلفايت

  سائل آخر : نعم شيخنا يف لقائكم مع مندوب جمّلة اتمع الكويتّية

الّنقص بغريه من أصحابه  نعم كوّيس املقصود ولكن كان حسن البّنا ناقصا وكان جيب أن يكّمل هذا  الشيخ :

كان ناقصا مل يكن عاملا يف الكتاب والّسّنة ولذلك صدرت منه بعض اآلراء اّليت ختالف الّسّنة الّصحيحة مثال 

موقفه بالّنسبة لألمساء والّصفات موقفه بالّنسبة للّتوّسل إىل آخره ما موقف رجل عامل متمّكن, ال عنده أفكار 

ر اخلالفّية اّليت ميكن أن يباح اخلالف فيها قلت كان املفروض أن يكمل نقصه بغريه عاّمة هكذا وجيعلها من األمو 

وقد كان عنده مجاعة من كبار املثّقفني لكن جتد اإلخوان املسلمني وقد اضطررنا اآلن نسّميهم ,إىل اليوم ال يوجد 

المي اّلذي ميوج ذه الكثرة الكاثرة هذا العامل اّلذي يوّجههم ويربّيهم على الكتاب والّسّنة ولذلك فالعامل اإلس

جيب أن يستصفى منهم مئات إن مل أقل ألوف من العلماء كّلهم جيتمعون على كلمة سواء أي على الكتاب 

والّسّنة وهم اليزالون خمتلفني حّىت اآلن يعين مثال نضرب بالبوطي واّلذي تسمعون وتقرؤون عن كتاباته ال يزال إىل 

نّه حنن نقول جيب الّرجوع إىل الكتاب والّسّنة وجيب نبذ العصبّية املذهبّية والتقاء مجيع اآلن جيادل بالباطل أل

الّدعاة ما نقول العاّمة على هذه الكلمة الّسواء الّرجوع إىل الكتاب والّسّنة ما يكون يف داعية مثل البوطي ما 

ه. مل هذا الّتحّزب؟ مل هذا مذهبك شافعي واحد ثاين ما مذهبك؟ حنفي هذا مثال يّلي يف حلب أو غري 

فإذا   (( فإن تنازعتم في شيء فرّدوه إلى اهللا والّرسول إن كنتم تؤمنون باهللا و اليوم اآلخر ))الّتمذهب؟ مادام 



كان هؤالء الّرؤوس بعد مل يّتفقوا على أصول وقواعد من قواعد الّشريعة اإلسالمّية؟ فكيف يرجى أّن توجد هناك  

فهم الّصحيح للكتاب والّسّنة وأن جيتمعوا على هذه األصول وتربية الّناس اّلذين هم حوهلم كتلة متوّحدة على ال

فعلى كّل حال هذا حبث يف احلقيقة له شعب كثرية وكثرية جّدا وإّمنا املقصود هو الّتذكري بأّن العمل الّسياسي 

الواقع اآلن يف اجلزائر من سبب جيب أن يكون قائما على العلم وال يستطيع أن يقوم به شخص منفرد كما هو 

هذه الّثورة؟ شخص شخصني ليس عندهم ذاك العلم املنشود لكن تكّتلت املاليني حوهلم فماذا كان وراء ذلك 

  ما كان إال الضرر بالدعوة فقس على الّثورات اّليت مسعتم ا .

  هل الطّائفة املنصورة هم أهل احلديث وإذا كانوا هم السائل :

احلديث ومن ينهج منهجهم ألنّه ليس عندنا حنن نّص عن الّرسول عليه الّسالم أّم أهل احلديث أهل  الشيخ :

  أو أهل الّسّنة

  كالم العلماء  السائل :

  نعم الشيخ :

  كالم العلماءالسائل :

ا يقولوا هم أهل احلديث   الشيخ :
ّ
  ...كالم العلماء و أنا أقول كالم العلماء مل

  هم فمن هم ؟ إذا مل يكونوا  السائل :

  امسع يا أخي حينما يقولون أهل احلديث هل الّرجل العامي هو من أهل احلديث ؟ الشيخ :

  سائل آخر : ال 

  السؤال الثاين من هم أهل احلديث ؟  السائل :

  سيأتيك اجلواب أنت أجب رجل عامّي من عامة املسلمني هل هو من أهل احلديث ؟  الشيخ :

  ال  السائل :

  يكون من أهل احلديث ؟مىت  الشيخ :

  إذا درس احلديث السائل :

  ال ال هنا اخلطأ يكمن ما إذا درس احلديث ال إذا تبىن منهج أهل احلديث الشيخ :

  ماشي السائل :

وإّال ال ميكن يكونوا كّل املسلمني علماء يف احلديث ولذلك أقول الطّائفة املنصورة هم أهل احلديث كما  الشيخ :

ألّولني كمالك وعلّي بن املديّين وغريمها ولكن ليس املقصود ذه الّنسبة هو مجاعة معّينني يف قال أئمة احلديث ا



بلد معّني بأمساء معّينني إىل آخره ال هم  طائفتان أهل احلديث طائفتان قّلة و كثرة القّلة هم العلماء العلماء 

أدراجنا إىل العهد األّول القرن الذي شهد له بالسّنة والكثرة هم الذين ميشون على منهج أهل احلديث لو رجعنا 

الّرسول عليه الّسالم بأنّه خري الناس الّصحابة ال يشّك ذو علم وبصرية أّم كانوا على هذا املنهج يعين منهج 

الكتاب والّسّنة ولكن هل هم كّلهم كانوا عارفني بالكتاب والّسّنة ؟ ال. يذكر ابن القيم وغريه بأن العلماء من 

حابة الذين كانوا معروفني باإلفتاء لأللوف املؤلفة من الصحابة هم بالكاد يبلغ عددهم مئتني صحايب بالكاد الص

يبلغون هذا العدد يزيدون قليال أو ينقصون و البقّية يستنبطون ويعتمدون على هؤالء إذن التاريخ يعيد نفسه فمن 

( ورة ولذلك حينما أنا أسأل مبناسبة حديث  تبىن منهج اهل احلديث وأهل السنة فهو من الطائفة املنص

وستفترق أمتي على ثالث و سبعين فرقة كلها في النار إال واحدة قالوا من هي يا رسول اهللا ؟ قال هي 

  . الجماعة وفي رواية هي التي على ما أنا عليه وأصحابي )

ّية هي من الفرق االثنني وسبعني أنا يقولون يتساءلون أو يسألون هل احلزب الفالين أو اجلماعة الفالن الشيخ :

أقول ال جيوز اإلجابة بأّا فرقة من االثنني و السبعني أو ليسوا كذلك ملاذا ؟ ألّنين أعلم بالّتجربة أنه يوجد فيهم 

أفراد يتبّنون منهج أهل احلديث والّسّنة فعقيدم على عقيدة الّسلف صالم وصيامهم كذلك كل ما يف األمر 

بوا هذا الّتحّزب وتكّتلوا هذا الّتكّتل بدعوى أنه ال ميكن إقامة اإلسالم إال ذا الّتكّتل فإذن هؤالء أم حتزّ 

  متحزّبون ولكّنهم مع ذلك هم على منهج أهل الّسّنة وهم من أهل احلديث فهذا هو اجلواب عّما سألت

  طّيب يا شيخ فيه تعليق بسيط ممكن السائل :

  تفّضل الشيخ :

ل هناك كتب أو علماء ممكن عن طريقهم عن طريق الكتب أو عن طريق العلماء أن يصل الّناس إىل ه السائل :

  هذه الطائفة

  طبعا عندك كتب معروفة الشيخ :

  وهل ممكن ترشد الّشباب إىل هذه الكتب السائل :

ن الوزير واحلمد هللا  كتب ابن تيمّية وابن القّيم اجلوزيّة وصّديق حسن خان والّشوكاين والّصنعاين واب  الشيخ :

كثريون واآلن يوجد بعض العلماء يف بعض البالد اإلسالمّية ينهجون منهج الّسلف الّصاحل لكن كّلهم على 

تفاوت فناس مثال بارزون بالّتوحيد لكن ضعفاء يف علم احلديث ناس بارزون يف الفقه ولكن ليسوا بارزين يف علوم 

ينوا مبثل هؤالء األفراد قدميا وحديثا حّىت يكملوا الّنقص اّلذي يف أخرى وهكذا فيمكن لطّالب العلم أن يستع

  أنفسهم كما أشرت آنفا بالّنسبة لكبار العلماء ال يكمل أحدهم إالّ بأخيه املرء قوّي بأخيه



  سائل آخر : ذكرت قدميا أستاذ أمثلة لو تذكر عن احلديث

  حديثا الشيخ :

  سائل آخر : نعم

ابن باز وابن عثيمني وهناك يف باكستان مثال أو كشمري بعض العلماء واجلمعّية  نقول مثال الّشيخ الشيخ :

  الّسلفّية هناك يف اهلند هؤالء كّلهم ينهجون منهج أهل الّسّنة وأهل احلديث , الّلهّم اسق من سقاين .

  فيه سؤال يف الواقع كيف نستطيع أن نرتقي بإسالمنا إىل مستوى حضارات العامل السائل :

  كيف؟  خ :الشي

  كيف نستطيع أن نرتقي بإسالمنا إىل مستوى حضارات العامل  السائل :

مالك وحلضارات العامل ماذا فعل نبّيك حينما بعث إىل العرب الوثنّيني باحلضارة الفارسّية واحلضارة  الشيخ :

يف الواقع سببه أّن املسلمني الّرومّية ماذا فعل ا؟ حنن مغشوشون اآلن مبا يسّمى احلضارة الغربّية كّل الغّش وهذا 

ما عادوا يعتّزون بدينهم وذلك بسبب جهلهم بإسالمهم أّوال ّمث لبعدهم عن ان يكونوا قد ربّوا على هذا اإلسالم 

اّلذي ال يسمح ألحدهم لو رّيب على اإلسالم أن يقيم وزنا ألّمة سوى امة اإلسالم وال حلضارة سوى حضارة 

  هذه احلضارات .اإلسالم ولذلك ال يهّمك مثل 

يف الواقع فيه يل بعض األصدقاء يف الّدول يف أمريكا واروبا لكن يطّبقون اإلسالم فاستشهدت حبديثك  السائل :

 ( أنا بريء من كّل من أقام بين ظهراني الكّفار ألكثر من ثالث )باحلديث عن الّرسول عليه الّصالة والّسالم 

  ّدول الكافرة ليكونوا دعاة لإلسالمفماذا تنصح هؤالء الّشباب املسلم يف ال

  أّوال أريد أن ألفت الّنظر بأّن قولك يطّبقون اإلسالم فيه تسامح كبري يف الّتعبري أليس كذلك؟ الشيخ :

  ما فهمت قصدك يعين السائل :

وروبا قصدي واضح ولكن تأّمل فيما أقول أقول إن تعبريك بأّن أولئك القاطنني يف بالد الكفر أمريكا وأ الشيخ :

  قلت إّّم يطّبقون اإلسالم فيه تسامح يف هذا الّتعبري

  يف الواقع ما قصدته يطّبقون العبادات السائل :

  أنا عارف يا شيخ ماذا قصدت الشيخ :

  جزاك اهللا خري السائل :

  لكن امش معي فيه تسامح يف الّتعبري صّح؟ آه ما تريد تقول صّح؟ الشيخ :

  معليش صحّ  السائل :



  يعين خائف تسّجل عليك - يضحك - إالّ هزّا بالرّأس  الشيخ :

  - يضحك-ال ما خائف  السائل :

  ما يف خوف هنا اعرتاف باحلّق يعين الشيخ :

  صّح مظبوط السائل :

املقصود أنا أنصح كّل مسلم يقيم يف بالد الكفر مبا نصح به الّرسول عليه الّسالم وال ميكنين إّال أن  الشيخ :

اإلسالم جيعل يل فسحة بأن أقول إذا وجدت طائفة من املسلمني يف بعض بالد الكفر  أكون كذلك ولكن فقه

  متكّتلة متجّمعة ويشعرون بأّم يستطيعون .


